28 marca 2021
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy
w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się
dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.
2. W związku z rozporządzeniami dotyczącymi czasu pandemii informuję, że do naszego
kościoła może wejść tylko 30 osób. Na zewnątrz kościoła założyliśmy głośnik.
Przypominamy, że na dworze obowiązuje nas dystans 1,5 metra od każdej osoby.
Bardzo prosimy o zakrywanie ust i nosa maseczkami.
3. Zapraszamy o godz. 17.00 na ostatnie gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
4. Sakrament pojednania będziemy sprawować każdego dnia rano od godz. 07.30 do
godz. 08.30 i popołudniu od godz. 17.00 do godz. 17.45.
5. W Wielki Czwartek uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 18.00.
Po liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do „ciemnicy”. Adoracja
potrwa do godz. 22.00.
6. Od piątku będziemy przeżywać nowennę przed świętem miłosierdzia Bożego.
Każdego dnia o godz. 15.00 będziemy odmawiać koronkę do Bożego miłosierdzia.
7. Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 15.00 w godzinie
miłosierdzia Bożego odprawimy drogę krzyżową. W tym dniu nie sprawujemy
Eucharystii. Obowiązuje nas post ścisły.
8. Liturgię wielkopiątkową rozpoczniemy o godz. 18.00. Po liturgii do godz. 22.00
będzie trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu.
9. Wielką Sobotę będziemy święcić pokarmy co pół godziny od godz. 11.00 do godz.
15.00. Święcenie pokarmów będzie się odbywać na zewnątrz kościoła.
10.Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00.
11. W czwartek, piątek i sobotę o godz. 07.30 rano w kościele będziemy odmawiać
modlitwę brewiarzową – jutrznie.
12.Triduum Paschalne będzie transmitowane na naszej stronie parafialnej.
13.Pierwsza Msza św. w poranek wielkanocny zostanie odprawiona o godz. 07.00.
14.Siostry Elżbietanki poprosiły nas o pomoc w upieczeniu ciasta dla na śniadanie
Wielkanocne dla osób potrzebujących. Upieczone ciasta proszę o dostarczenie do
domu parafialnego w piątek do godz. 12.00.
15.We wtorek od godz. 10.00 chcemy posprzątać teren dookoła kościoła. Bardzo proszę
o pomoc w wykonywaniu tych prac.

